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Het staat volop in de belangstelling: de participatiesamenleving. Iedereen moet zo 
veel mogelijk meedoen aan de samenleving. Waar mogelijk op eigen kracht of met 
hulp van het netwerk. Dat vraagt van alle burgers een actieve rol. Dus ook van men-
sen met een licht verstandelijke beperking (LVB). 

Een licht verstandelijke beperking is voor de buitenwereld vaak moeilijk zichtbaar. Omdat 
LVB een grote invloed heeft op het dagelijks functioneren van mensen is het belangrijk 
om ervan te weten. Daarom geven we in deze factsheet tips over het herkennen en over 
de omgang met mensen met deze beperking. Nog belangrijker is het om van de beper-
king te weten als er sprake is van een gezinssituatie: een situatie waarin de kinderen of 
ouders (of allen) een licht verstandelijke beperking hebben. In deze gezinnen kan door 
opvoedingsonmacht eerder huiselijk geweld of kindermishandeling voorkomen. Daarom 
geeft deze factsheet ook informatie over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishan-
deling en hoe je als professional deze onderwerpen kunt bespreken met ouders met een 
verstandelijke beperking.

Wat is LVB?
LVB staat voor ‘licht verstandelijke beperking’. In Ne-
derland spreken we bij een IQ tussen de 50 en 70 pun-
ten van een licht verstandelijke beperking. Een licht 
verstandelijke beperking gaat samen met problemen 
om op één of meerdere gebieden aan leeftijd gerela-
teerde verwachtingen te voldoen. Kortom: een LVB’er 
redt het maatschappelijk gezien niet zonder steun. 

Een IQ tussen de 70 en 85 punten staat voor moei-
lijk lerend ofwel zwakbegaafd. Ter vergelijking: een 
gemiddelde IQ-score ligt tussen de 90 en 110 punten. 
Moeilijk lerende mensen hebben net wat meer capa-
citeiten dan LVB’ers om zich maatschappelijk gezien 
zelfstandig te redden. 

Echter, als er sprake is van bijkomende problematiek 
zoals een depressie, autisme of een weinig steunende 
omgeving, dan kunnen dezelfde problemen als bij LVB 
geconstateerd worden om aan leeftijd en leeftijdsfase 
gerelateerde verwachtingen te voldoen.

Op zichzelf hoeft een laag IQ nog niet voor problemen 
te zorgen. Dat gebeurt pas wanneer er als gevolg van 
een laag IQ beperkingen zijn in de zelfredzaamheid. 
Bij LVB is er per definitie sprake van een beperktere 
sociale redzaamheid en zelfredzaamheid. Is dit niet 
zo, dan kan de diagnose LVB niet gesteld worden maar 
kan er sprake zijn van een specifiek leerprobleem. 
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De diagnose LVB wil zeggen dat de persoon niet of 
onvoldoende kan voldoen aan de standaarden die bij 
zijn of haar leeftijd horen. Dat kan op allerlei terreinen 
zijn, van communicatie tot persoonlijke verzorging en 
van zelfstandig kunnen wonen tot het onderhouden 
van sociale contacten. 

Cijfers
Het is niet bekend hoeveel gezinnen er precies in 
Nederland zijn met ouders met LVB of een lagere
intelligentie. Naar schatting heeft 16% van de Neder-
landse bevolking een IQ tussen de 55 en 85. 
Slechts een klein deel van de mensen met een verstan-
delijke beperking krijgt kinderen, naar schatting circa 
5%. Het hebben van LVB is een risicofactor voor 
kindermishandeling en huiselijk geweld, maar hoeft 
hier niet per se toe te leiden.  Een IQ van bijvoor-
beeld 60 bij een ouder leidt niet per definitie tot meer 
problemen dan een IQ van 75. Andere factoren, zoals 
de kwaliteit van het ondersteunende netwerk en de 
bereidheid van ouders om hulp te accepteren hebben 
veel meer invloed op de kwaliteit van de opvoeding1 
dan het IQ-cijfer.

Hoe herken je een licht verstandelijke beperking?
Een licht verstandelijke beperking is niet altijd direct 
zichtbaar. De meeste mensen met LVB kunnen zich 
redelijk goed uitdrukken en ook aan hun uiterlijk 
valt vaak niets bijzonders te zien. Wel kan bij som-
mige mensen met LVB de verminderde redzaamheid 
zichtbaar zijn in een onverzorgd uiterlijk (bijvoorbeeld 
slordige kleding met vlekken of onverzorgd haar), niet 
fris ruiken. Mensen met LVB zijn over het algemeen 
goed in het verbergen van hun beperking. Door ‘ja’ te 
knikken terwijl ze iets eigenlijk niet begrepen hebben 
of door zaken letterlijk te herhalen, kan iemand de 
indruk wekken vaardiger te zijn dan daadwerkelijk het 
geval is.  
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Als je de volgende situaties bij je cliënt herkent, 
moet je je als hulpverlener afvragen of er wellicht 
sprake is van een verstandelijke beperking: 

1. Een gebrekkig kortetermijngeheugen: redelijk 
simpele instructies kunnen niet of slechts met 
veel moeite worden opgevolgd. Bijvoorbeeld: zelfs 
na uitleg kan iemand de weg niet vinden, aan-
wijzingen van het consultatiebureau worden niet 
opgevolgd.

2. Het steeds maken van dezelfde fouten. Mensen met 
een licht verstandelijke beperking hebben veel 
moeite om te reflecteren op hun eigen gedrag. Zij 
leren wel van fouten (herhaling helpt om iets te 
leren) maar zijn niet altijd in staat om een fout in 
de ene situatie te generaliseren naar de andere 
situatie.

3. Het niet overzien van gevolgen van gedrag: In  
sociale situaties die als onduidelijk worden  
ervaren zijn mensen met LVB geneigd tot een 
keuze die direct ‘iets oplevert’. Bijvoorbeeld: 
ik maak me zorgen, ‘blowen’ helpt me om mijn 
zorgen even te vergeten. Ik heb geen geld voor de 
trein, dus rij ik ‘zwart’. Of: ‘ik heb geen geld voor 
de trein dus ik ga niet naar mijn afspraak’. Mensen 
met LVB hebben over het algemeen meer moeite 
met het inschatten van gedrag van anderen en 
van de gevolgen van te nemen stappen. Hierdoor 
zijn ze kwetsbaarder voor misbruik.

4. Een beperkt sociaal netwerk: veel mensen met een 
licht verstandelijke beperking zijn sociaal kwets-
baarder. Ze hebben veelal zoveel energie nodig om 
zichzelf staande te houden dat ze niet of nauwe-
lijks energie over hebben om vriendschappen te 
maken of te behouden. Vaak is er weinig sociaal 
contact buiten de familiekring. 

Als je twijfelt:

1. Informeer naar schoolopleiding: speciaal onderwijs, 
vaak doubleren, voortijdig stoppen met een op-
leiding of geen diploma behaald hebben, kunnen 
aanwijzingen zijn voor LVB.

2. Laat wat rekensommetjes maken: redelijk simpele 
optel- en aftreksommen kosten vaak al veel tijd en 
delen en vermenigvuldigen lukken meestal  
helemaal niet. Een praktisch voorbeeld is de 
waarde van de euromunten kennen en het accu-
raat teruggeven van voldoende wisselgeld. Of bij 
babyvoeding het mengen van de juiste hoeveel-
heid poeder met water.

3. Laat iets opschrijven, bijvoorbeeld een formulier 
invullen of de persoonsgegevens opschrijven.  
Iemand met LVB heeft hier meer moeite mee, zal 

zoeken naar een voorbeeld om over te schrijven of 
zal het proberen te vermijden.

4. Let op het verkeerd gebruik van woorden of uitdruk-
kingen waaruit blijkt dat mensen niet precies 
begrijpen wat het woord of de uitdrukking precies 
betekent.

5. Let op moeite met klokkijken en plannen. Ook 
verwarring over data of tijden kan een aanwijzing 
zijn 2.

6. Let op eigen taalgebruik en vraag goed door, een 
antwoord is niet altijd wat het lijkt. Vraag aan een 
LVB’er bijvoorbeeld of hij wel eens alcohol drinkt 
en de kans is groot dat het antwoord ‘nee’ is. 
Vraag of hij wel eens een biertje of wijntje drinkt 
en het antwoord van dezelfde persoon kan ‘ja’ zijn.
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Omgeving geïnformeerd
Mensen met een licht verstandelijke beperking willen 
graag ‘gewoon’ meedoen in de maatschappij. Veel 
LVB’ers ontwikkelen strategieën om zich zo goed mo-
gelijk staande te houden. Hiermee blijft de beperking 
verborgen. Toch hebben zij er absoluut baat bij als de 
omgeving op de hoogte is van hun beperking en de 
eisen afstemt op de mogelijkheden. Door minder hoge 
eisen te stellen en/of passende steun te bieden is er 
minder kans dat deze kwetsbare mensen in moeilijke 
of risicovolle situaties terecht komen.

Niet langer de schijn hoeven op te houden kan ook 
veel stress schelen. Indien de verstandelijke beperking 
niet of te laat wordt onderkend (of zelfs genegeerd), 
dan worden deze mensen langdurig boven hun niveau 
aangesproken en overvraagd. Overvraging kan psychi-
sche problemen en/of gedragsstoornissen tot gevolg 
hebben. 

Ouders met een licht verstandelijke beperking
Uit onderzoek is gebleken dat bij ongeveer een derde 
van de ouderschappen de opvoeding als ‘goed genoeg’ 
kan worden beschouwd, met of zonder hulpverle-
ning. Dat betekent dat de kinderen thuis wonen en 
dat er geen aanwijzingen zijn voor verwaarlozing of 
mishandeling. Daar staat tegenover dat bij 55% van 
de ouders met een licht verstandelijke beperking de 
opvoeding tekortschiet. Ongeveer een zesde van de 
ouderschappen is echt problematisch3. De kinderen 
zijn in die gevallen veelal onder toezicht gesteld of uit 
huis geplaatst. 

Falende opvoedvaardigheden
Iedere ouder wil graag het beste voor zijn of haar kind, 
ook de ouder met een lager IQ. Dat wil niet zeggen 
dat het ook altijd lukt om het kind te bieden wat het 
nodig heeft. Een beperkter inlevingsvermogen, minder 
capaciteiten om in overleg tot overeenstemming te 
komen of om om te gaan met feedback en conflicten, 
kan zorgen voor de volgende problemen: 

•	 Het missen van de vaardigheid om de opvoedingsstijl 
aan te passen aan de behoeften van het kind. Het 
verzorgen van een baby kan nog aangeleerd wor-
den, maar naarmate het kind ouder wordt vraagt 
het meer van de opvoeder. Vaak wordt dan vastge-
houden aan rigide, aangeleerde denkpatronen en 
opvoedvaardigheden. Vooral pubers kunnen hier 
moeilijk mee omgaan.

•	 Een beperkter inlevingsvermogen waardoor de LVB-
ouder moeilijk kan inschatten wat kinderen al wel of 
nog niet aankunnen, bijvoorbeeld het bespreken 
van zaken die veel te belastend zijn voor een kind, 
zoals relatieproblemen.

•	 Niet goed de ouderpositie in kunnen nemen. Deze 
ouders gedragen zich zelf als kinderen. Denk aan 
het willen winnen bij spelletjes of denken dat een 
baby of kleuter huilt om hen te pesten. 

•	 Zichzelf overschatten of onderschatten. Daardoor 
kunnen zij zich als ouders heel afhankelijk opstel-
len van hulp of juist alles zelf willen doen en geen 
hulp willen aanvaarden.

•	 Stress: veel verstandelijk beperkte ouders ervaren 
sneller stress doordat ze veel situaties moeilijker 
kunnen overzien. Factoren als mishandeling in de 
eigen jeugd, een lage sociaal-economische status, 
een geschiedenis van werkloosheid of schulden 
komen vaker voor en versterken het gevoel van 
stress. Stress resulteert bij het opvoeden veelal 
in een meer vijandige opvoedstijl en gebrek aan 
warmte en responsiviteit.

Huiselijk geweld en kindermishandeling in gezinnen 
met LVB-problematiek
Het is niet duidelijk in hoeveel procent van de gezin-
nen met licht verstandelijk beperkte ouders kinder-
mishandeling of huiselijk geweld voorkomt. Wel weten 
we dat ouders met een zeer lage opleiding ruim 8 
keer zo vaak vertegenwoordigd zijn in de statistieken 
rondom kindermishandeling in vergelijking met  
andere ouders (NPM-2010). In veel gevallen is er 
bij deze ouders sprake van een licht verstandelijke 
beperking of een lager IQ. Bovendien is uit onderzoek 
gebleken dat de kans op meerdere meldingen bij het 
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling zeer veel 
groter is als er aanwijzingen zij dat (een van) de ouders 
LVB heeft4. 

Door bovenstaande falende opvoedvaardigheden 
weten we dat LVB of een lager IQ een belangrijke 
risicofactor is in het ontstaan van kindermishandeling 
of huiselijk geweld. Wanneer er signalen zijn die wijzen 
op kindermishandeling of huiselijk geweld is het van 
groot belang dat de Meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling wordt gehanteerd.
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De Meldcode kent 5 stappen en kan gebruikt worden 
om in een vroeg stadium huiselijk geweld of kinder-
mishandeling te signaleren.

Stap 1
In kaart brengen van de signalen.

Stap 2
Overleggen met een collega. Eventueel raad- 
plegen van het Veilig Thuis-team (voormalig 
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, AMK 
en het Steunpunt Huiselijk Geweld, SHG) of een 
deskundige op het gebied van letselduiding.

Stap 3
Gesprek met de betrokkene(n).

Stap 4
Wegen van het huiselijk geweld of de kinder- 
mishandeling. Bij twijfel altijd Veilig Thuis
raadplegen.

Stap 5
Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

 

Met name de stappen 1 en 3 vagen aandacht bij ou-
ders met een licht verstandelijke beperking.  
Om signalen te herkennen is kennis nodig van LVB. 
Bij stap 3 zal de hulpverlener moeten onderzoeken 
waarom er zaken misgaan in het gezin; ook dit vergt 
herkenning van LVB.

Algemene communicatietips bij het bespreekbaar 
maken van problemen in gezinnen met ouders met 
een lager IQ of waarbij vermoedens zijn van een 
lager IQ.
•	 Gebruik korte zinnen, niet meer dan 1 boodschap 

of vraag per zin.
•	 Gebruik eenvoudige woorden, zonder beeld-

spraak. Dus ook geen spreekwoorden of gezegdes.
•	 Geef de tijd om een vraag te kunnen beantwoor-

den.
•	 Check of je boodschap is begrepen; niet simpel 

vragen of iemand iets heeft begrepen, maar  
vragen wat er begrepen is of laat terugvertellen 
wat je hebt uitgelegd.

•	 Goed luisteren, doorvragen en geregeld samen-
vatten is belangrijk.

•	 Leg niet meer dan 2 of 3 keuzes voor en houd het 
overzichtelijk.

•	 Maak afspraken concreet en visueel, in een sche-
ma of op papier. Dus niet ‘Kees gaat op tijd naar 
bed’ maar ‘Kees ligt iedere avond voor 9 uur in 
bed’. Niet ‘de kinderen gaan verzorgd naar school’ 
maar ‘de kinderen gaan iedere dag gedoucht en 
met schone kleding, zonder vlekken, naar school’.

•	 Zoek samen naar een manier om afspraken goed 
te borgen. Bekijk eventueel of iemand uit het 
sociale netwerk van de cliënt ter ondersteuning 
betrokken kan worden bij gesprekken. 

Houding en gedrag
• Neem de tijd.
• Wees consequent en voorspelbaar in je gedrag.
• Wees duidelijk in wat je verwacht en wat mogelijk 

is.
• Wees ondersteunend en bied wat extra hulp.
• Maak de stappen haalbaar, klein(er).
• Laat je niet meeslepen in alle problematiek; neem 

een nuchtere houding met humor aan. 

Bejegening
• Probeer goed te luisteren en neem de persoon 

serieus in zijn doen en laten.
• Ga indien mogelijk mee naar ‘moeilijke situaties’ 

zodat je zaken kunt uitleggen en achteraf nog 
eens kunt verduidelijken (zoals bij een  rechtbank- 
of doktersbezoek).

• Mensen met LVB leren over het algemeen het 
beste door voordoen-nadoen. Verbale instructies 
alleen zijn onvoldoende.

• Maak een stappenplan voor ‘ingewikkelde’ 
opdrachten (eenvoudige stap-voor-stap instruc-
ties). Check of de opdracht is begrepen en of de 
opdracht ‘terugvertelt’ kan worden. 

• Geef concrete tips voor ander gedrag in situaties 
die zorgen voor conflicten, ergernis of overlast.

• Maak gebruik van veel herhaling.
• Gebruik ondersteunende communicatiehulp- 

middelen zoals een kalender of agenda. Op die  
manier maak je wat je zegt visueel. 
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JSO 

Nieuwe Gouwe Westzijde 1
2802 AN Gouda

Postbus 540
2800 AM Gouda

Wendy Tazelaar, Master Jeugdzorg
adviseur / trainer

T 0182 547 862
E w.tazelaar@jso.nl

www.jso.nl

MEE Midden-Holland 

Tielweg 3
2803 PK Gouda

Rianne Cosijn
gedragsdeskundige
orthopedagoog NVO

T 0182 520333
F 0182 514285

www.meeplus.nl

fotografie pagina 1, 4 en 7: MEE Midden-Holland

JSO kan u helpen de thema’s huiselijk geweld en 
kindermishandeling bespreekbaar te maken. Veel van 
onze medewerkers hebben jarenlange praktijkerva-
ring. Daardoor weten we wat er speelt en kunnen we 
uw medewerkers op een laagdrempelige manier hand-
vatten aanreiken om het gesprek aan te gaan. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Wendy Tazelaar, T 0182 547862, E w.tazelaar@jso.nl.

MEE kan u helpen als u bijvoorbeeld vragen heeft over 
de benadering van mensen met een licht verstande-
lijke beperking, of wilt weten hoe u hen meer structuur 
kunt bieden. MEE geeft tips en adviezen, maar ook 
cursussen over hoe om te gaan met mensen met een 
licht verstandelijke beperking. Vanaf 2015 zullen onze 
medewerkers deel uitmaken van het sociaal wijkteam. 
U kunt uw vragen echter ook stellen aan het Service-
bureau van MEE, E servicebureau@meemh.nl, 
T 0182 520333.  

Meer weten?
Heeft u in uw werk of in uw organisatie te maken met mensen of ouders met een licht verstandelijke  
beperking?
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